
Табела 5.2. Спецификација предмета   

Студијски програм : Основне академске студије - Студије наука безбедности  

Назив предмета: Одбрамбена дипломатија  

Наставници: др Мирослав Младеновић, редовни професор; Михајло Копања, сарадник у настави 

Статус предмета: изборни / стручно-апликативни (СА)  

Број ЕСПБ: 6  

  Услов: -   

Циљ предмета  

Изучавањем предмета, студенти ће спознати суштину, развој и врсте дипломатије као спољнополитичког 

средства од посебног значаја за одбрану земље. Упознаће се са најважнијим међународним и домаћим актима 

којима се уређује ова област, као и са основним задацима и начинима обављања функције војно-

дипломатских представништава.  

Исход предмета  

На крају учења, студенти ће бити способни да примењују основне методе, поступке и технике рада војно-

дипломатских представника при реализацији њихових главних функција.  Они ће моћи да израђују 

најважнија акта дипломатске преписке, као и да учествују у реализацији службених и друштвених 

активности.  

Садржај предмета  

Теоријска настава  

У оквиру теоријске наставе студенти ће се упознати са теоријом и историјом дипломатије као и војне 

дипломатије, структуром, организацијом и функцијама војнодипломатског представништва. Проучиће 

основна међународна и домаћа документа којима се регулише статус, активности, положај и начин рада 

дипломатских агената уопште и у оквиру сфере одбране. Сагледаће суштину, употребу и начине 

функционисања дипломатске кореспонденције и службе протокола.    

Практична настава  

Посета Министарству одбране, Војнообавештајној агенцији и Министарству спољних послова, 

Дипломатској академији. На редовним часовима вежби, израђиваће дипломатска акта, симулирати 

дипломатске разговоре, пријеме, обеде, организације посета и сл. Кроз различите презентације, дебате, 

семинарске радове  и радионице, студенти ће бити у разним улогама дипломатских агената.   
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Број часова  активне наставе: 4/60  Теоријска настава: 3/45  Практична настава: 1/15  

Методе извођења наставе  

Предавања, вежбе,  презентације, колоквијуми, израда семинарског рада, радионице, презентације, дебате.  

Други облици наставе: студијске посете, симулације догађаја  



Оцена  знања (максимални број поена 100)  

Предиспитне обавезе  
поена  

  Завршни испит   поена  

активност у току предавања  5  писмени испит  35  

практична настава (презентације)  10  усмени испит  20  

Колоквијум-и  20 (10+10)  ..........    

семинари, есеји  10      

  

  

  

  

  




